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PROGRAM 

 

Szkolenie: Pomoc publiczna w projektach inwestycyjnych realizowanych 
w ramach ZIT dla MOF Poznania 

 

Termin:  

piątek 22.09.2017 godz. 10  

Lokalizacja: 

Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, ul. E. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro). 

Zakres szkolenia: 

 podstawowe informacje dot. tematyki pomocy publicznej, tj. podstawy prawne, terminologia, obszary 
zastosowania,  

 studia przypadków z kraju i świata, z uwzględnieniem analogicznych przypadków potencjalnie mogących 
wystąpić podczas realizacji poddziałań w ramach ZIT Poznań, 

 stworzenie możliwości zadawania pytań przez uczestników szkolenia i omówienia konkretnych przypadków. 

 szkolenie w sposób szczególny dotyczyć będzie kwestii występowania pomocy publicznej w projektach ZIT 
realizowanych/planowanych w ramach poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. 

Grupa docelowa: 

koordynatorzy ZIT oraz pozostali pracownicy JST z obszaru Metropolii Poznań odpowiedzialni za przygotowanie 
i realizację inwestycji (w tym projektów ZIT) oraz fundusze unijne i zewnętrzne.  

Program: 

10.00 – 11.30 CZĘŚĆ I – Wprowadzenie do zagadnienia pomocy publicznej 

 

 kto może być beneficjentem pomocy publicznej – pojęcie przedsiębiorstwa 

 co to jest działalność gospodarcza? 

 co to jest pomocnicza działalność gospodarcza? 

 co nie jest działalnością gospodarczą – działalność użyteczności publicznej, publiczne 
szkolnictwo, opieka zdrowotna, sprawowanie władzy publicznej; 

 czy najem mieszkań socjalnych i komunalnych to działalność gospodarcza? 

 czy prosument może być przedsiębiorstwem? 

 przesłanka selektywności, pochodzenia środków z zasobów państwowych i udzielenia 
korzyści ekonomicznej; 

 kiedy wsparcie państwa wpływa na konkurencję – w tym wsparcie udzielane 
przedsiębiorstwu działającemu w warunkach monopolu prawnego i naturalnego; 

 kiedy wsparcie państwa wpływa na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi UE – kwestia lokalności działalności przedsiębiorstwa; 

 różne poziomy występowania pomocy publicznej 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa  
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11.45 – 13.15 
CZĘŚĆ II – Występowanie pomocy publicznej w różnych sektorach  

i rodzajach działalności 

 

 budowa i zarządzanie infrastrukturą, w tym konsekwencje wyroku ws. Lipsk/Halle 

 sektor transportu -  w szczególności infrastruktury transportowej (obiekty obsługi 
podróżnych, parkingi P+R i inne) 

 edukacja publiczna i niepubliczna: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe 
i  ponadpodstawowe 

 sektor mieszkaniowy  i zagadnienia dotyczące rewitalizacji (zwłaszcza pod kątem 
efektywności energetycznej) 

 sektor kultury 

 działalność turystyczna 

 sektor energetyki i ochrony środowiska 

13.15 – 14.15 CZĘŚĆ III – Warsztaty dla uczestników 

 
Studia przypadków dotyczące definiowania działalności gospodarczej, określenia 
pomocniczej działalności gospodarczej, definiowania przesłanki groźby zakłócenia 
konkurencji i wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi. 

14.15 – 14.30 Przerwa na poczęstunek  

14.30 – 15.30 
CZĘŚĆ IV – Różne przeznaczenia pomocy zgodnie z przepisami o włączeniach  

blokowych i pomoc de minimis 

 

 regionalna pomoc inwestycyjna 

 pomoc na infrastrukturę lokalną 

 pomoc na inwestycje wspierające efektywność energetyczną ( w tym w budynkach) 

 pomoc inwestycje w układy wysokosprawej kogeneracji 

 pomoc na propagowanie energii z OZE 

 pomoc inwestycyjna na kulturę 

 pomoc inwestycyjna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną 

 pomoc de minimis 

15.30 Zakończenie szkolenia  

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
 

Trener: 

Kamil Ciupak – główny specjalista ds. pomocy publicznej w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego pod auspicjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
University of Cambridge. Posiada ponad siedmioletnią praktykę zawodową skupiającą się przede wszystkim na 
prawie pomocy publicznej. Doświadczenie w tym zakresie zdobywał w Urzędzie Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, gdzie zajmował się m.in. tematyką pomocy publicznej w sektorze transportu i energetyki, 
z sukcesem prowadząc szereg postępowań przed Komisją Europejską. Zajmował także stanowisko głównego 
specjalisty ds. pomocy publicznej w NBCiR. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa pomocy publicznej. 

Organizator szkolenia: 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań – w skład Stowarzyszenia wchodzą 23 podmioty samorządowe, w tym: Miasto 

Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz cztery gminy z powiatów ościennych. Stowarzyszenie 

pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+.  

www.zit.metropoliapoznan.pl www.metropoliapoznan.pl 
 

 

http://www.zit.metropoliapoznan.pl/

